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 ن تابلوهای برق ایراناانجمن صنفی تولید کنندگ

 (27/4/1377 تاریخ ثبت:          32 – 2/3-174:  )شماره ثبت

 روابط بین المللکمیته آئین نامه 
 

 صویب : هیئت مدیرهت                                                                              تهیه و تدوین : علی فتح اله زاده

        0 ویرایش

        21/10/99 تاریخ

  امضاء در هیئت مدیره سمت هیئت مدیره نام اعضاء 

 سید علی کهفی قانع

 

 ورپحسن خسروی   رئیس 

 دبیر انجمن

 

 

 

 سیروس مقدم

 

  نایب رئیس 

  عضو عبدالصاحب القاصی

  عضو  علی فتح اله زاده

 آباداحمد مقیمی اسفند 

 

  عضو 

 محسن نجاتیان 

 

  عضو 

  عضو کاظم گرامی

  د (نفقط امضا می شو  آئین نامه می گردد ؛ بقیه صفحات و تکمیلدرج  در روی جلداین جدول فقط )
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 مقدمه

 برق تابلوهای ندگانکن تولید صنفی انجمناساسنامه  37و ماده  30ماده  ذیل 14بند  بر اساسانجمن  "روابط بین المللکمیته "

هیئت مدیره  01/10/99مورخ  422و صورتجلسه شماره  11/11/96 مورخ ۀتجدید نظر شدمتن و  15/04/92مورخ مصوب  ایران،

  گردد. می کیلتش، و جذب و جلب اعضاء دیگر انجمن با عضویت دائمی رؤسای کمیته های صادرات و روابط عمومی وقت ،انجمن

 کمیته عنوان -1ماده 

 "روابط بین المللکمیته  " عنوان رسمی کمیته عبارت است از 

 کمیته تصدی دوره -2ماده 

 کمیتهئیس رعضاء و اباق کامل با دوره تصدی هیئت مدیره می باشد. پس از تغییر هیئت مدیره، در انطدوره تصدی اعضاء کمیته 

 اعضاء و رئیس کمیته برای دوره های متوالی بالمانع است.  نمی بایست دوباره منصوب شوند. برگزید

 انجاممیته ود در کوظایف خ همچنان تا ابالغ نظر هیئت مدیره جدید مبنی بر ابقاء یا تعویض رئیس کمیته، نامبرده (1تبصره 

 . دادخواهد 

 کمیتهف اهدا -3ماده 

 هایازمانسو  هادهان ،با سازمان های مردم نهادو اطالعات و تبادل نظر  انجمن روابط بین الملل توسعه ،هدف از تشکیل کمیته

ی،  ه های خارجب سرمایبه منظور استفاده از تجارب آنها در جهت بلوغ سازمانی انجمن، جلب و جذبازرگانی سایر کشورها  صنفی و

 در داخل و خارج از کشور می باشد. انجمن و نهایتاً توسعه کسب و کار اعضاء 

 کمیته وظایف -4ماده 

 الف ( وظایف داخلی کمیته 

جلب  ب و کار به منظور جذب وکسمناسب  تشویق آنها نسبت به تأمین فضای های ذیربط جهت تعامل با دولت و ارگان -

 سرمایه های خارجی 

 شترکمهداف ای در تحقق ئتعامل با انجمن ها و نهادهای صنفی و بازرگانی داخلی به منظور تبادل نظر و هم افزا -

 ب( وظایف بین المللی

د و ی مردم نهامان هاسازتعامل با سفارتخانه ها و وابسته های بازرگانی ایران در کشورهای دیگر به منظور شناسائی  -

 با آنهانهاد ها و سازمان های صنفی و تجاری  جهت ایجاد ارتباط 
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طالعات و بادل اتبه منظور  بین المللی و تجاریتعامل با سازمان های مردم نهاد و نهاد ها و سازمان های صنفی  -

 تجربه و جلب و جذب سرمایه 

 بین المللی در مذاکراتهای بازرگانی کشور در خارج و وابستههمکاری با مقامات ذیربط دولتی و اتاقهای بازرگانی  -

   های بازرگانی بین المللیبرای عقد مقاوله نامه

  فعالیت مقر و محل -5ماده 

 دفتر انجمن می باشد. مقر و محل فعالیت کمیته 

 کمیتهو مسئولیتهای  اختیارات -6ماده 

 جنبه ئت مدیرهپس از تصویب هیکه –این آیین نامه و اساسنامه انجمن کمیته در چهارچوب و مسئولیت های حدود اختیارات 

  .می باشد -خواهد گرفترسمی و قانونی به خود 

 کمیته ارکان -7ماده 

ی بایست رئیس مکه یکی از شرکت کنندگان الزاماً نفر از اعضاء کمیته  2با حضور حداقل جلسات : هکمیت جلسات -

ورت و در ص آراء نسبی جلسات در صورت حضور بیش از دو نفر با اکثریت ماتتصمیرسمیت می یابد. کمیته باشد 

ای سه واند در جلرئیس کمیته نت ،دلیل شایان ذکر است که چنانچه به هر. شدخواهد  مصوبنفر با اجماع  حضور دو

داره سه را اکمیته  شرکت کند، مسن ترین عضو حاضر در جلسه به عنوان رئیس جلسه تعیین شده و جلاز جلسات 

 لسه حضورجتصمیمات و فرآیند پی گیری مصوبات این جلسه همانند جلساتی خواهد بود که رئیس د. نموخواهد 

 داشته است. 

ی شود. توسط رئیس کمیته تعیین مبسته به ضرورت فاصله بین دو جلسه متوالی،   :ساتفواصل برگزاری جل -

 فاصله دو جلسه متوالی نمی تواند بیش از دو ماه باشد. 

شود و در یتعیین مضاء هیئت مدیره یا خارج از آن از میان اعکمیته توسط هیئت مدیره  یاست: ررئیس کمیته -

 پاسخ گو می باشد.  هیئت مدیره مقابل 

 : به پیشنهاد دبیر انجمن و تأیید رئیس کمیته تعیین می شود.دبیر کمیته -

دهای ا و نهاهبرگزاری جلسات، شرکت در جلسات بیرون از انجمن با سازمان  به : دعوتاختیارات رئیسوظایف و  -

ها مضاء نامهجمن، امختلف و ذیربط، دعوت از اعضاء کمیته و دیگر افراد ذیصالح برای شرکت در جلسات بیرون از ان

جرائیِ مرتبط با ا ، و عقد قراردادهای مشاوره وناساسنامه انجم 11ماده  5و  4مطابق بندهای  کمیته و مکاتبات

 .موضوع فعالیت کمیته با مجوز و تأیید هیئت مدیره

گیری و به سرانجام رساندن مصوبات صورتجلسات کمیته و تمام موارد ارجاع : پیوظایف و اختیارات دبیر کمیته -

انجمن و شده از سوی رئیس کمیته زیر نظر دبیر انجمن و با رعایت ضوابط و مقررات این آئین نامه و اساسنامه 

گزارش نتایج بدست آمده به ترتیب به دبیر انجمن، رئیس کمیته، و جلسات کمیته. دبیر کمیته در تمام جلسات 

 کمیته بدون داشتن حق رأی شرکت می نماید. 
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ه تعهد گونیجاد هراپیش از  نده هزینه یا بار مالی برای انجمن باشد، الزم استردر صورتی که مصوبه ای از کمیته در بردا (1تبصره 

 مالی، به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد. 

 های دبیر انجمن در پیشبرد امور کمیته صادراتوظایف و مسئولیت -8ماده 

 معرفی دبیر کمیته -

 دبیر کمیته اداری و کاری نظارت بر عملکرد -

به  توجه با برنامه ریزی برای تأمین محل جلسات حتی االمکان در زمان مورد نظر رئیس کمیته. بدیهی است -

ته دبیر انجمن و رئیس کمیبین  یگر در دفتر انجمن، زمان جلسات در تعاملدها و برگزاری جلسات محدودیت

 . می گرددتعیین 

تعامل با  در آن نظارت بر هزینه های ایجاد شده از سوی کمیته و در صورت نبود مصوبه هیئت مدیره، جلوگیری از -

 . رئیس کمیته

هادها، نر در حضو ، تعامل با کمیته برایز انجمن کمیته و در صورت درخواست رئیس کمیتهتسهیل جلسات بیرون ا -

 ها برای پیشبرد امور کمیته. سازمان ها و شرکت

 .فعالیت در کمیته جهتجمن برای جذب عضو با اعضاء انمکاتبه  -

ار است در داً قرشرکت در جلسات کمیته بدون حق رأی بنا به درخواست رئیس کمیته در ارتباط با موضوعاتی که بع -

 پی گیری آنها نقش مستقیم داشته باشد. 

 گزارش حضور و غیاب اعضاء کمیته به هیئت مدیره -

 مشارکت برای انتخاب مشاورین و بازوهای اجرائی بیرون از انجمن -

 آئین نامهاصالح  -9ماده 

 هاصالحات جنب آئین نامه با تصمیم اکثریت اعضاء کمیته می تواند اصالح شود. پس از تصویب اصالحات توسط هیئت مدیره،

 رسمی پیدا خواهد کرد. 

 مواد و نسخ آئین نامه -10ماده 

خانه دیره در دبیرماده و تبصره )های( ذیل مواد و در یک نسخه تنظیم شده است. نسخه مصوب اعضاء هیئت م 10آئین نامه در 

 اشد.  بارائه به اعضاء کمیته یا به هر منظور مجاز بالمانع می  جهتانجمن نگهداری می شود. کپی از نسخه اصل 

 امضاء اعضاء هیئت مدیره


